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INTRODUÇÃO

A ~xploração da pecuária. de carne e leite em Rondônia,
tem cornosuporte a utilização de pastagens cultivadas; anteriormente com
capim colonião (Panicum maximum Jacq.), Jaraguá (Hyparrhenia rufa) e Bra
chiaria decurnbens; e atualmente com o Qui.cui o da Amazônia (Brachiaria hu
midlcola) e Setaria anceps CV Nandi.

Essas pastagens, de modo geral são implantadas em so-
los de baixa fertilidade tendo cornoprincipal fator limitante o fósforo
Esse problema conduz a necessidade de estudos que visem não só as dosa
gens, mas também as fontes alternativas daquele nutriente, nas condições
peculiares de ,solo e clima de Rondônia.

Este trabalho teve cornoobjetivo, avaliar o efeito
três fontes de fósforo na produtividade do caplfficolonião.

1. Trabalho apresentado no 19 Congresso Brasi Le iio de Zootecnia (XVII Reu
nião'Anual da S.B.Z.2, Fortaleza, 20 a 25 de julho de 19.80.

2 e• Eng9 Agr9 MSc. em Zootecnia, PesquisadQT daUEPAT./Porto Velho •
•
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MATERIAL E MÉTODOS:

o presente experimento f oi,condu zi.do no campo experimen-
tal da UEPAr]porto Ve lho , Loc aLí.z ado no km 5,5 da BR 364, Porto Velho - Ron

dônia (96,3m de altitude, 8046'5" de Latitude Sul e 630'S"'de Longitude W.

Gr. ).

o clima do municipio, segundo KHppen e Am com estaçao se
ca bem definida (junhoJsetembro). A pluviosidade anual entre 2000 a 2s0Omm.

A temperatura media anual ê de 24,9?C e a umidade relativa do aré de 89%.

, O solo da área experimental, foi classificado como Latos
sol amarelo textura pesada, com as seguintes características químicas: 5,2

+++ ++ ++de pH; 2,8 eq.meJlOO ml de AI ; 0,48 eq.meJlOO ml de Ca + Mg ; 2,2
ppm de P e 33 ppm de K.

tlsou-se o delineamento t::A1-'t::.L'::'UCL1~á1 b Lo cc.s ao acaso, com
3 repetições e os seguintes tratamentos:

1) Sem adubação (testemunha) ~) li2 de SS ~ lJ2 de ST,

2} Superfosfato triplo (S.T.) 7) lJ2 de ST + lJ2 de H.

3) Superfosfato simples (S.S.)- 8) 2/3 de SS + lJ3 de H.

4) Hí.per f o sf a t o (m 9) lJ3 de SS + 2/3 de H.

5) 112 de SS x li2 de H

O fÓsforo (50 kg de P
2
0s!ha) oriundo das tr~s fontes te~

tadas ~~i aplicado ã lanço em parcelas de 3m x 7m, por ocasião do plantio •
Quarenta dias antes do mesmo, foi feita a correção do solo, com aplicação de
1.000 kgJha de calcário dolomítico.

As produções de materia seca foram submetidas ã análise
de varlanCla em cada ano e total (2 anos). Para comparação entre médias, a-
dotou-se o teste de Duncan, ao nível de 5% de signiíicância.

RESULTADOS E DISCUSSÃO:

• As produções de materia seca de ci.n co cortes do pr imea.r o
ano (26-10-78 a l2.,.10-80),ci.rico cortes do segundo ano (13-02 a 05-12-81) e

2 .



Produção de Matéria Seca (tlha)

"
19 ano (5 cortes) 29 ano (5 cortes) Total

.

l. Testemunha 6 <t4e 3,37d lO,30e,

2. Superfosf ato Triplo (ST) l3, 64a 7 54bc 21 17ab, ,

3. Superf osf ato Simple s (SS) 132i doe 8 38bc 21 59ab, , ,

4. Hiperfosfato (H) lO,S5d 6 54c 17 10cd, ,

5. 1}2 de SS + 1/2 de H l3 23ab 7 31 bc 20 54ab, , ,

6. 1/2 'de SS + 1/2 de ST 12 67abcd 10,82a 23,49a, ,

7. 1/2 de ST + 1/2 de H l2,09_bcd 9 10ab 21 l2ab, ,

2/3 1/3 11 }(<;bcd c 18 34bcd8. de SS + de H ,~~ 6,49_ ,

9. 1/3 de SS + 2/3 de H 10,17d 6 44c l6~61d,

COMUNICADOTECNICO .) .

as produções totais verificadas durante o experimento são apresentadas na
Tabela 1.

TABELA 1. •Produção Anual e Total de Matéria Seca das Fontes de Fósforo'
Testadas.

I

As médias da mesma coluna, seguidas da mesma let~a,
diferem estatisticamente entre si (p:70,05L pelo teste de Dunc an ,

-nao

No primeiro ano, verifica-se que a produção de 13,64 t)
ha de matéria seca apresentada pelo tratamento 2 foi a maior observada; di
ferindo estatisticamente apenas' das produções dos tratamentos 7) 12,09 .t}
MS}ha, 8) 11,85 t}MS}ha, 4) 10,55 t}MS}ha, 9) 10,17 t}MS}ha, que foram
semelhantes estatisticamente entre si, com exceção da testemunha.

No segundo ano, houve um decréscimo na produção de maté-
r i.a seca em todos os tratamentos, principalmente nos tratamentos 2 (46%) ';
8 (45%);, 5 (45%), 4 (39%) e 3 (37%). Neste período não se observou a
mesma ordem de produção do primeiro ano; tanto ~ que o tratamento 6, cuja
produção no an~ inicial foi a quarta, neste apresentou-se em primeiro lu-
gar Com l{l,82 t/ha de triateria seca. A produção do referido tratamento -so
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.nào f o í, super i.or $i-gntíi-eativamente ao t-rat.amento ], cuja p;rodução de 9,10
tJha de 1!lat~ria seca foi' superior apenas aos tratamentos 4, 8, 9-.e 1 que
variaram de 6,54 a 3,B] JJh~ de Nat'éria seca,

Com relação a produção acumulada dos dois anos, observa
-se que os melhores tratamentos foram: 6 (23,49. tJMSJha}, 3 (2l,59 tJMSJha)
2 Úl,17 tlMSJhal, ] '(21,12 tJMSJhal, 5 (20,54 tll1SJha} , semelhantes esta-

.2 '" . 8 (18,34 tlM sJha 1, somente foi intl-stl-camente entre Sl-, e o tratamento que -

o ferior significativamente ao tratamento 6. No grupo intermediário situaram
-se os tratamentos 4 (17,10 tlMsJha) e 9. (16,61 tlMSJha) semelhantes esta -
t!sticamente ao tratamento 8 e inferiores aos demais, ~om exceção da teste-
munha.

De um modo geral, observoLl-se que tanto nos dois anos i-
soladamente, como no total, as produções de todos os tratamentos foram su-
periores significativamente ã da testem~~t~, evidenciando~se com isso, o
efeito ben'éfico do fósforo no aumento da prodCltivi.dade do capim colonião
independentemente das fontes testadas.

CONCLUSÕES:

Os resultados apresentados aClma permitem concluir que:

1. O uso tanto do superfosfato triplo, como do superfosfato simples apli-
cados isolados ou combinados entre si, eJou combinados com hiperfosfa-
to, mostraram-se bastante eficazes no aumento da produtividade do ca-
pun colonião, ficando a escolha das fontes, na dependência dos seus cu s

tos;

2. O uso do hiperfosfato aplicado isoladamente não mostrou grande eficiên
cia, mesmo sendo superior ã testemunha;

3. Independentemente das fontes testadas, o fósforo proporcionou
b~nêfico no aumento da produtividade do capim colonião •

efeito

•
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